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проект

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

РІШЕННЯ

05 лютого 2019 року № ________

Про  проект  Закону  про  внесення
зміни  до  статті  284  Податкового
кодексу України щодо плати за землю
в  зоні  відчуження,  зоні  безумовного
(обов'язкового) відселення
(реєстр. № 9465 від 11.01.2019)

Розглянувши  відповідно  до  предметів  відання  проект  Закону  про
внесення  зміни до  статті  284 Податкового кодексу України щодо плати  за
землю  в  зоні  відчуження,  зоні  безумовного  (обов'язкового)  відселення
(реєстр. № 9465 від 11.01.2019 року), внесений Кабінетом Міністрів України,
Комітет відмічає наступне.

Як  зазначено  у  пояснювальній  записці,  метою  законопроекту  є
забезпечення виконання Указу Президента України від 5 липня 2018 р. № 196
«Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного
забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  із  соціального  захисту
постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами».

Законопроектом  передбачається  статтю  284  Податкового  кодексу
України доповнити нормою, відповідно до якої, плата за землю за земельні
ділянки в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, які
надані  (передані)  в  постійне  користування  природоохоронним  установам,
справляється  у  розмірі,  який  не  може перевищувати  15  відсотків  податку,
обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу.
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Слід зазначити, що відповідно до пункту 274.1. статті 274 Податкового
кодексу України «ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх
нормативної  грошової  оцінки,  для  земель  загального  користування  -  не
більше  1  відсотка  від  їх  нормативної  грошової  оцінки,  а  для
сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка
від  їх  нормативної  грошової  оцінки,  а  для лісових земель -  не  більше 0,1
відсотка від їх нормативної грошової оцінки».

Та відповідно до пункту 277.1. статті  277 «Ставки земельного податку
за  земельні  ділянки,  нормативну  грошову  оцінку  яких  не  проведено»
Податкового  кодексу  України  «ставка  податку  за  земельні  ділянки,
розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів,
встановлюється  у  розмірі  не  більше 5  відсотків  від  нормативної  грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а
для  сільськогосподарських  угідь  -  не  менше  0,3  відсотка  та  не  більше  5
відсотків  від  нормативної  грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі  по
Автономній Республіці Крим або по області, а для лісових земель - не більше
0,1  відсотка  від  нормативної  грошової  оцінки  площі  ріллі  по  Автономній
Республіці Крим або по області».

Комітет  звертає увагу, що Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів  України  щодо  податкової  реформи»  податкова  пільга  на  сплату
земельного  податку  заповідниками,  які  повністю  утримуються  за  рахунок
коштів  державного  або  місцевих  бюджетів,  була  скасована  шляхом
скорочення  переліку юридичних осіб,  яким така пільга  надається.  В числі
таких юридичних осіб опинились серед іншого і бюджетні природоохоронні
установи,  яким  є  Чорнобильський  радіаційно-екологічний  біосферний
заповідник.

Слід  зазначити,  що за  розміром земельних ділянок,  які  включені  до
території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника,
він є найбільшим у всій Україні. Головною метою заснування заповідника є
збереження  в  природному  стані  найбільш  типових  природних  комплексів
Полісся,  забезпечення  підтримки  та  підвищення  бар'єрної  функції  зони
відчуження  та  зони  безумовного  (обов'язкового)  відселення,  стабілізації
гідрологічного  режиму  та  реабілітації  територій,  забруднених
радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних наукових
досліджень.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник наразі
є  природоохоронною  установою,  що  повністю  фінансується  за  рахунок
коштів державного бюджету. Стосовно земельних ділянок, які  включені до
його території,  заповідник є  постійним користувачем,  а  отже,  є  платником
земельного податку відповідно до законодавства.
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На  думку  суб’єкта  права  законодавчої  ініціативи,  прийняття
законопроекту  (реєстр.  №  9465)  зменшить  податкове  навантаження  на
природоохоронні  установи,  що  сприятиме  розвитку  природоохоронної,
наукової  та  дослідницької  діяльності  в  зоні  відчуження,  зоні  безумовного
(обов’язкового) відселення.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань податкової та митної політики
внести  на  розгляд  Верховної  Ради  України  пропозицію  про  прийняття  у
першому читанні за основу проекту Закону про внесення зміни до статті 284
Податкового кодексу України щодо плати за землю в зоні відчуження, зоні
безумовного (обов'язкового) відселення (реєстр. № 9465 від 11.01.2019 року),
внесений Кабінетом Міністрів України.

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань податкової та
митної політики.

Перший заступник 
Голови Комітету А. ДИРІВ


